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Låt fler få

fylla fem!

Libone och Latita bor i ett av
Kapstadens fattigaste områden.
Om ett och ett halvt år fyller de fem.
Det är deras viktigaste födelsedag.
Ljusterö-Kulla församling
samlade in drygt 30.000 kr
till julkampanjen som började
första advent och avslutades
trettondag jul.
Läs mer:

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

2017 bjuder på en hel del utmaningar och möjligheter för Ljusterö-Kulla
församling. Under detta år är det val i Svenska kyrkan och vi förbereder
oss för en organisatorisk förändring till att bilda Österåkers pastorat.
Dessutom kommer det vara biskopsvisitation 15–19 februari. Biskop Eva
Brunne har ett tillsynsansvar, och det
sker kontraktsvis, det vill säga Vaxholm,
Österåker-Östra Ryd, Össeby, Vallentuna, Täby och Ljusterö-Kulla församling omfattas av detta ovan givna datum.
Dessa dagar är fulla av aktiviteter, och
jag vill särskilt inbjuda dig som församlingsbo att delta onsdag 15/2 kl.18.00 i
Tibble kyrka.
Temat då är Svenska kyrkans ideella
arbete. Bland annat kommer Ljusterökören att sjunga för oss då.
16/2 firar vi mässa i Ljusterö kyrka
kl. 10.00. Dessutom firar vi Högmässa

i Vaxholms kyrka 19/2 kl. 14.00. Varmt
välkomna att delta och att anmäla ditt
intresse till mig.
Dessutom pågår positiva samtal med
kommunen angående kyrkans mark för
att bygga bostäder till nyanlända.
I år har vi fått tre nya kyrkvärdar:
Tommi Rosenlund, Nicklas Henriksson
och Ylwa Borg. I nästa nummer kollar
vi in hur de har det.
Vi hoppas på ett år med in- och utsikter!
Guds välsignelse!
Ida Hallström Åsman,
kyrkoherde, 08-54 08 32 30

TIL L B A KA B L I C KA R UN D E R A DV E N T O C H JUL

Luciatåg

Ljusterökören anordnade traditionsenligt
Lucia på Ljusterö med omnejd. Ljusterös
och öarnas Lucia 2016 hette Molly von
Arnold och kröntes på julmarknaden på
Ljusterö torg den 26 november 2016.
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Ungdomskören var tärnor, och hade
luciatåg tillsammans med Ljusterökören på Ljusterö bygdegård, Wira
bruk, Nässlingen och Görjansgården.
Dessutom ägde en Luciakonsert
rum på kvällen den 13 december. Erik
Tegenborg var musikalisk ledare.

Julkonserter
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Julkrubban görs iordning. En fin tradition vi har att
samlas i våra kyrkor på julafton med små och stora.
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Julkrubban
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Ljusterökören sjöng in julen onsdagen
den 21 december under ledning av
Erik Tegenborg. Gunnar Lundberg
framförde, enligt tradition, Adams julsång. Dessutom sjöng han fler sånger,
bland annat Hem till jul tillsammans
med kören.
Trumpetaren Lars Österholm var
influgen från Norge och förgyllde körens konsert med vackra trumpetstämmor.
Ökvarten framförde Det är en ros
utsprungen och kören kunde bjuda på
flera soloinsatser, bland annat Sofie
Lindqvist i en bejublad version av
Sprid ditt ljus av Py Bäckman.
Församlingen fick också sjunga med
i flera psalmer, samt ta i allt vad de
kunde i Ser du stjärnan i det blå.

Jag – flykting, främling,
invandrare, medmänniska.
Jag lämnade mitt land med sorg.
Vårt land min hemstad, allt är förstört,
sönderbombat till oigenkännlighet.

Nu står jag här, resan var lång,
upplevelserna fasansfulla.
Jag har stigit iland på en okänd strand.

Spillror av mitt liv och hem är utspritt
där bland ruiner och armeringsjärn,
kastruller och kära ägodelar,
ett inramat foto, bröllopsbilden,
glaset är krossat, ramen skadad,
då var vi lyckliga tillsammans.

Ingen förstår min ångest och smärta.
Ingen förstår mitt behov
av omtanke och kärlek.
Jag kan inte formulera orden.
Låt mig få känna av den värme
och omtanke som jag vet att du har.

Ensam vandrar jag vidare,
lämnar livet bakom mig.
Bort från krevader och flyglarm,
till vad som helst.

Släpp in mig i ditt liv!
En betraktelse skriven av
Nisse Södling

Andra advent hade Ljusterö-Kulla församling ett samarbete med Wira kulturförening. Tommy Nilsson hade en
välgörenhetskonsert där pengarna oavkortat gick till Svenska kyrkans internationella arbete och julkampanjen Låt
fler fylla fem samt till Wira bruks kulturförening.
Det var en mycket lyckad konsert
där 300 besökare fick njuta av finstämd
musik, Tommys personliga betraktelser
samt en härlig ljud- och ljussättning i
Roslags-Kulla kyrka.
Vi tänker göra detta till en tradition!

i Ljusterö-Kulla församling januari – maj 2017
söndagen 29/1		
klockan 11.15
Högmässa i Roslags-Kulla kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
söndagen 5/2		
klockan 11.00
Gudstjänst med små och stora i Ljusterö
kyrka, barnkörerna. Ida Hallström Åsman,
Erik Tegenborg, Kyrkkaffe
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården, kyrkkaffe
söndagen 12/2		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Anders Lindberg, Liv Skareng
fredag 17/2		
klockan 14.00
Visitationsmässa i Ljusterö kyrka
söndagen 19/2		
klockan 14.00
Visitationshögmässa i Vaxholms kyrka
Söndagen 26/2		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Anders Lindberg, Erik Tegenborg,
kören Sång på skoj, kyrkkaffe i kyrkan
askonsdagen 1/3		
klockan 18.00
Askonsdagsbön i Ljusterö kyrka
Anders Lindberg, Erik Tegenborg
söndagen 5/3		
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka,
Anders Lindberg, Erik Tegenborg,
Ökvarten sjunger, kaffe i kyrkan
söndagen 12/3		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Anders Lindberg, Erik Tegenborg,
Ungdomskören. Kyrkkaffe
				klockan 16.00
Barnkörskonsert i Roslags-Kulla kyrka,
Barnkörer från Österåker-Östra Ryd och
Ljusterö-Kulla församlingar
söndagen 19/3		
klockan 11.00
Högmässa i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Liv Skareng
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården, kyrkkaffe
söndagen 26/3		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
Ljusterökören, Våfflor i Prästgården

2/4		
klockan 11.00
Temamässa Martin Luther i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
palmsöndagen 9/4
klockan 11.15
Gudstjänst med små och stora
i Roslags-Kulla kyrka, barnkörerna,
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
kyrkkaffe
skärtorsdagen 13/4
klockan 18.00
Skärtorsdagsmässa i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
långfredagen 14/4
klockan 15.00
Långfredagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
Påsknatten 15/4
klockan 23.30
Påsknattsmässa i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
Ungdomskören
påskdagen 16/4		
klockan 11.15
Påskdagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
Ljusterökören, kyrkkaffe
annandag påsk 17/4
klockan 11.00
Pilgrimsvandringsgudstjänst på Ljusterö
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
smörgås i Prästgården
				klocka 14.30
Andakt på Görjansgården, kyrkkaffe
söndagen 23/4		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Ingvar Laxvik, Åsa Burman Laxvik
söndagen 30/4		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
Kören Sång på skoj, kyrkkaffe.
Söndagen 7/5		
klockan 12.00
Vandringsgudstjänst på Husarö
Ida Hallström Åsman, Karin Fridblom,
kyrkkaffe.
söndagen

PILGRIMSLED
Vi har en pilgrimsled i församlingen som invigdes
den 12 september 2015. Om du är intresserad av att veta

Sofia Andreasson har tagit
fram vårt pilgrimsmärke.

mer, kontakta Clas Boström, telefon 070-321 94 50 eller
Anette Lannermo, telefon 070-862 05 04.

DETTA HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN

Soppluncher i prästgården 31/1,
28/2, 28/3, 25/4 och 30/5.
Filmkvällar: Tala film tala liv,
tis 28/2 kl. 18.00 visas Unbroken,
tis 21/3 visas Die Welle och
tis 18/4 visas The Butler
Visitationsmässa
i Ljusterö kyrka, fre 17/2 kl. 10.00
Visitationshögmässa
i Vaxholms kyrka, sön 19/2 kl. 14.00
Barnkörskonsert Söndag 12/3
kl.16.00, Roslags-Kulla kyrka.
Församlingens barnkörer tillsammans med musiker och flera barnkörer från Österåker.
Framförs även i Österåkers kyrka
lördagen den 11/3, kl. 16.00.

BLÄNKARE
Gravskötsel!
Vill ni ha hjälp att sköta om er grav
så hjälper vi gärna till.
Det finns olika alternativ och
kostnader för detta. Ett exempel är
att ni kan välja enbart skötsel och
det innebär att ni köper blommor
själva och planterar men vi sköter
om graven under säsongen.
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Gudstjänster

Det som ingår då är att vi ser till
att graven alltid hålls i ett städat
och fint skick, vattnar, vårstädar,
gödslar, plockar vissna blommor
samt trimmar runt gravvården.
Sen kan man även beställa skötsel
med blommor.
Vill ni kanske att vi ska tvätta er
gravsten. Hör gärna av er så berättar
jag mera vad vi kan erbjuda för er.
Maila mig på:
eva.malm@svenskakyrkan.se
Eller ring 076-868 46 65
Må så gott
Eva Malm, Kyrkogårdsförman

Sopplunch i Församlingshemmet Ljusterö
Du vet väl att du är välkommen på
sopplunch i Församlingshemmet,
gamla Prästgården, den sista tis
dagen i månaden.

Foton: Nanny Skärebo

Detta är ett samarbete mellan församlingen, ÅDA och Ljusterö Pensio
närsförening. Församlingen står för ingredienserna och de två andra organisationerna bidrar med arbetskraft.
Först får vi en stunds underhållning
som kan vara allt mellan vacker sång, qui
gongpass eller något inspirerande före
drag. Därefter intar vi soppan som tillagats från grunden i Församlingshemmets
kök. Ibland bjuds det även på hembakat
bröd. Vi avslutar med kaffe och kaka.

INFORMATION OM ÖSTERÅKERS PASTORAT 2018

Pastorat 2018 – Första sammanträdet i indelningsdelegerade
Vi som lagar har också mycket trevligt tillsammans medan det dukas,
hackas, strimlas och kokas. Lite extra
spännande var det med de fältmäs
siga förhållanden som rådde när stora
delar av köksgolvet var uppbrutet efter
vattenskada. Det är också roligt att
klura ut vilken soppa som ska serveras.
Recepten samlas sedan i en pärm i köket, om någon önskar laga hemma.
Vi träffas i januari – maj och augusti –
november. Kl. 11.00 är det underhållning och kl. 11.30 serveras soppa.
Unna dig en trevlig stund med god vällagad mat och lite umgänge.
Alla varmt välkomna!
Margareta Lanner
ANSVARIG UTGIVARE

EXPEDITIONSTIDEN

Ida Hallström Åsman

är klockan 10–12
onsdagar och fredagar.

REDAKTION

Ansvariga för innehållet
i detta nr är; Ida Hallström
Åsman, Clas Boström,
Margareta Lanner, Eva
Malm och Nisse Södling.

Besök på andra tider
bokas på
tel 08-542 422 74
(måndag–fredag kl 8–16).

Efter beslutet att Österåkers pastorat ska bildas 2018 där Ljusterö-Kulla
och Österåker-Östra Ryds församlingar ingår var det 20 december ett
första möte i Indelningsdelegerade där olika val förrättades.
I just dessa val samarbetade de nomineringsgrupper som var positiva till det
nya pastoratet, det vill säga Bygdens
Väl i Ljusterö-Kulla församling, Borgerligt Alternativ och Futurum i Österåker Östra-Ryds församling. Futurum
är en del av POSK (Partipolitiskt
Obundna i Svenska Kyrkan). Denna
gruppering fick majoritet i Indelningsdelegerade och i Indelningsstyrelsen.
Clas Boström valdes till ordförande
i Indelningsdelegerade, Ingela Gardner
till ordförande och Anette Lannermo
till förste vice ordförande i Indelningsstyrelsen. Som ordinarie ledamöter i Indelningsstyrelsen från Ljusterö-Kullas
BESÖKS- OCH
POSTADRESS

PRODUKTION

Layout:
Design Majsan Wickert

Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53 a
184 95 Ljusterö
Tryck:
Ida Hallström Åsman,
Wilsons Tryckeri AB,
kyrkoherde,
Vingåker. Januari 2017.
tel 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se

församling valdes också Britt-Marie
Winther, Ylwa Borg och Clas Boström
och dessutom valdes Anders Lindhoff
och Carl Gyllenhammar in som ersättare.
Indelningsstyrelsen förbereder och
jobbar igenom frågorna och Indelningsdelegerade beslutar. Vi ser fram
mot ett effektivt arbete för det nya pastoratets bästa och där vi också positivt
utnyttjar de två församlingarnas olika
särarter och blivande gemensamma resurser.
Clas Boström
ordf. i indelningsdelegerade

Glöm inte att
titta in på vår hemsida
http://www.
ljustero-kullaforsamling.se/
eller följ oss på facebook.

